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ΘΕΜΑ: «Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ. Π. & Δανείων, σύμφωνα με τη 

με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/119/οικ.11682/9-6-2020 (ΑΔΑ:9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α) 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών» 

                  

Α Π Ο Φ Α Σ Η: 94643 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη:  

α. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων» (Α΄ 76), όπως ισχύει 

β. Τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4-6-2020 ΚΥΑ «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο 

σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 

2168). 

γ. Τη με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/119/οικ.11682/9-6-2020 (ΑΔΑ: 9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α) 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

δ. Τη με αριθμ. 93559/30-4-2020 Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Τ.Π & Δανείων με 

θέμα, «Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»  

σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/113/9246/29-04-2020 (ΑΔΑ:6ΣΜΟ46ΜΤΛ6-

Ο14) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνδυασμό με τη μεταγενέστερη με αριθμ. 

93706/11-5-2020 όμοια απόφαση με θέμα, «Αποκατάσταση της λειτουργίας του Τ. Π. & 

Δανείων - Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»  

σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/114/9708/8-5-2020 (ΑΔΑ:ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-

ΘΘΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.       

 

 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 Μετά την επαναφορά σε πλήρη λειτουργία του Τ. Π. & Δανείων (Κ.Υ., Κατ/μα 

Πειραιά, Κατ/μα Πάτρας), σύμφωνα με τις ως άνω, υπό στοιχείο (δ), αποφάσεις μας, σε 

συνδυασμό με τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/119/οικ.11682/9-6-2020 (ΑΔΑ: 9Β3Π46ΜΤΛ6-

Χ5Α) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η εξυπηρέτηση των πολιτών καθίσταται 

πλέον δυνατή και με αυτοπρόσωπη παρουσία χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού. 

Ωστόσο, τα ήδη προγραμματισμένα ραντεβού, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεών 

μας, θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα. 

 Αναφορικά με τη λειτουργία της συναλλαγής του Καταστήματος Θεσσαλονίκης, 

και για το διάστημα κατά το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι άδειες ειδικού σκοπού –

διευκόλυνσης γονέων και ομάδων αυξημένου κινδύνου- αυτή θα πραγματοποιείται, κατά 

προτίμηση, κατόπιν  προγραμματισμένου ραντεβού, σε ωράριο συναλλαγής-εξυπηρέτησης 

που θα καθορίζεται  από τον Προϊστάμενο του Καταστήματος ανάλογα με τον διαθέσιμο 

αριθμό των υπαλλήλων σύμφωνα με τις ως άνω χορηγηθείσες, άδειες. 

 Δεδομένου ότι, ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού δεν έχει εξαλειφθεί, το 

εξυπηρετούμενο κοινό θα εισέρχεται στο Τ. Π. & Δανείων με τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο 

συνωστισμός, τηρουμένων όλων των απαιτούμενων μέτρων για τη διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας.  

  Σκόπιμο είναι, αιτήματα ή ερωτήματα, τα οποία δύνανται να ικανοποιηθούν μέσω 

τηλεπικοινωνιακού τρόπου εξυπηρέτησης ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, να 

διατυπώνονται και να απαντώνται χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών. 

  Οι υπάλληλοι του Τ.Π.&Δανείων καλούνται στο πλαίσιο προστασίας της υγείας 

όλων να προβαίνουν κατά την παραμονή τους στην Υπηρεσία, στην τήρηση των ατομικών 

μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

  

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

                ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ 

 

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

 

 

        
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 

1. Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. 

2. Γραφείο Αναπληρώτριας Προέδρου Δ.Σ.  

3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 

4. Όλες οι Διευθύνσεις και τα Καταστήματα του Τ.Π.&Δανείων 

https://www.tpd.gr/wp-content/uploads/pinakas_services.pdf
https://www.tpd.gr/wp-content/uploads/pinakas_services.pdf
https://www.tpd.gr/wp-content/uploads/pinakas_services.pdf

